
MOJA INTYMNOŚĆ



PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY

WŁAŚCIWE UBIERANIE SIĘ

RACJONALNE ODŻYWIANIE SIĘ

DBANIE O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

UNIKANIE CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH

DBANIE O KONDYCJĘ FIZYCZNĄ



M

O

J

E

T

E

R

Y

T

O

R

I

U

M



NIE PODGLĄDAM

NIE WYŚMIEWAM

NIE OBMAWIAM

NIE UŻYWAM WULGARNYCH SŁÓW

NIE OPOWIADAM WULGARNYCH DOWCIPÓW

NIE UŻYWAM PRZEMOCY

NIE ROBIĘ I NIE ROZPOWSZECHNIAM ZDJĘC I FILMIKÓW



Być może zdarzyło Ci się znaleźć w  takich sytuacjach :

 Presja, by śmiać się z żartów seksualnych, mimo że się 

tego wstydzisz.

 Przekazywanie w telewizji, nawet w przypadkowych 

programach (reklamy, filmy, teledyski) informacji 

o podtekście seksualnym, a Ty nie masz ochoty tego 

oglądać.

 Wulgarne zachowania – zaczepki, gesty, poklepywania. Nie 

wiesz, czy cieszyć się, że jest to objaw zainteresowania, 

czy obrazić.

 Łatwa dostępność nieodpowiednich stron o treściach 

pornograficznych w cyberprzestrzeni.



Pamiętaj! Nikt nie ma prawa naruszać 

Twojej sfery intymności!

Nikt nie ma prawa:

• Dotykać Cię w sposób, który Ci się nie podoba,

• Mówić do Ciebie o rzeczach, o których nie chcesz słuchać,

• Dotykać Cię w miejscach intymnych,

• Pokazywać Ci rzeczy, których nie chcesz oglądać, np. zdjęć i filmów,

• Proponować udział w czynnościach lub sytuacjach, które Cię krępują. 



I tu pojawiają się ważne pytania:

 Jak ustanowić granice?

 Jakie zachowania są właściwe?

 Jak mówić „nie”, kiedy doświadczamy presji?

 Kiedy można już mówić o niebezpieczeństwie? 



Jak zachować się w takich sytuacjach?

 Powiedz wyraźnie, że się na to nie zgadzasz.

 Natychmiast odejdź lub uciekaj; jeśli nie możesz uciec –

krzycz.

 Jak najszybciej powiedz o tym któremuś z rodziców (nawet jeśli

ktoś Ci grozi); nie wstydź się tego powiedzieć! Nie ma w tym

żadnej Twojej winy, że ktoś zachowuje się wobec Ciebie

niewłaściwie.



SAMI USTALAMY SWOJĄ GRANICĘ SFERY INTYMNEJ!

PAMIĘTAJ: TWOJE CIAŁO NALEŻY DO CIEBIE
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PANDEMIA PRZEMOCY

https://www.youtube.com/watch?v=eYL6ve6oRGE

